
 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 992/BDT-NV Bình Thuận, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

V/v phối hợp tham gia góp 

ý dự thảo Thông tư hướng 

dẫn của Ủy ban Dân tộc. 

 

         

Kính gửi:   

                                                      - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

                                                      - Sở Tài chính; 

                                                      - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

                                                      - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

                                                      - Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch;  

                                                      - Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 1938/UBDT-CTMTQG ngày 08 tháng 12 năm 

2021 của Ủy ban Dân tộc về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của Ủy ban 

Dân tộc; Công văn số 5598/VP-KT ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc tham mưu văn bản góp ý dự thảo Thông tư của Ủy ban Dân tộc. 

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh văn bản góp ý theo yêu cầu 

của Ủy ban Dân tộc. Ban Dân tộc đề nghị các Sở quan tâm phối hợp tham gia 

góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 do Ủy ban Dân tộc biên soạn. (Đính kèm dự thảo của Ủy ban Dân tộc). 

Văn bản góp ý gửi về Ban Dân tộc trước ngày 21/12/2021 (file mềm gửi 

trước qua địa chỉ Mail công vụ: tuyenndv@bdt.binhthuan.gov.vn) để tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh theo quy định. 

 Rất mong các Sở quan tâm phối hợp, thực hiện./.         

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, NV (Tuyên). 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hồ Thị Kim Lệ 
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